Epidemi bağlamında

SAĞLIK ACİL DURUM RİSK UYUMLULUĞU
konusuna giriş

EIFEC; nükleer, biyolojik ve kimyasal silahların yaygınlaşması, Kitle İmha Silahları
(WMD) ve Yaptırımlar (İhracat Uyumluluğu) gibi uluslararası güvenliğin önünde tehdit
oluşturan alanlarda Uyumluluk konusuna yönelik Uluslararası Standartlar örgütüdür.
EIFEC; herhangi bir niteliğe sahip acil durumlar veya kritik alanlar için yenilikler yapmak
yoluyla Standartlar, kurallar ve sertifikasyon mekanizmaları tanımlamaya ve
geliştirmeye olanak sağlayan multidisipliner bilgi ve yetkinliğe sahiptir.

HEALTHBY, Avrupa Birliği'ndeki önde gelen sağlık
kuruluşlarının, üniversitelerin ve uzmanların oluşturduğu
uluslararası konsorsiyumun iş birliği koludur.
Amacı, dünyanın her yerinden hastaların ve sevk eden
doktorların sağlık hizmetlerine üye hastanelerin herhangi
birinden erişebilmesi için iş birliği yapan kuruluşların sağlık
hizmetlerinin sunumunu, eğitimleri ve araştırma faaliyetlerini
dönüştürmesine olanak sağlamak üzere
stratejik tavsiyeler ve proje deneyimi sunmaktır.
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UNIFEC, önde gelen Üniversitelerin stratejik iş birliği ağıdır
(EIFECtarafından koordine edilir).
Amacı ulusal düzeyde ilgili en iyi uygulamaları ve operasyonel
prosedürleri katıştırarak ve entegre ederek, ortak risk
değerlendirmesi yaklaşımı uygulayarak ve en uygun akademi/
Master derslerini ve eğitimlerini değerlendirerek teşvik ederek
ve uygulayarak geniş tabanlı bir Uyumluluk kültürünü teşvik
etmektir.

DSÖ (DünyaSağlık Örgütü) dünya çapındaki
yeni Koronavirüs salgınını (Covid-19) Kamu
Sağlığı Açısından Uluslararası Düzeyde Acil
Durum olarak tanımlamış olup, bu bağlamda
tüm dünyanın bunu kontrol altına almak için
eyleme geçmesi gerekmektedir.
Ne yazık ki bu olay karşısındaki ana tepkinin
sonucunda Hükûmetler tarafından yeni
kurallar, kanunlar, yönetmelikler, en iyi
uygulamalar ve yasal yaptırımlar (Yasal
Çerçeve) yürürlüğe kondu ve pandeminin
başlangıcında ortaya konan bu çerçeve halen
uygulanmakta, sık sık değiştirilmekte ve
sıklıkla farklı yönlere sapmaktadır.

İŞİNİZE AŞI
YAPIN

Bu durum, her türlü bağlam (ve yargı
bölgesi) ve her türlü insani faaliyet için
dünya çapında spesifik Uyumluluk
prosedürleri/programları geliştirme gibi
yeni bir ihtiyacı ortaya çıkarmıştır.
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Stratejik bir
yanıta ihtiyacımız var
Herkesin tüm bunlara nasıl uyacağını bilmesi gerekir.
Uyumluluk aşamalı, etkileşimli bir süreçtir ve bir kuruluşun
gönüllü ya da zorunlu olarak ortaya konan ihtiyaçları veya
beklentileri (gereklilikler) karşılamasının bir sonucudur.
Uyumluluk çoğu yargı bölgesinde karşılaşılabilecek
potansiyel genel hukuk veya ceza hukuku takibatlarından
kaçınması ya da bunların etkisini azaltması, itibarını
koruması ve değerlerini yaşatması için en hayati öneme
sahip olan prosedürdür.
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Stratejik yanıt:
HER-CMS

Sağlık Acil Durum Risk Uyumluluğu
Yönetim Sistemi tüm kuruluşlar içindir

Mevcut durumda sadece uygun acil durum uygulama, politika ve prosedürlerinin geliştirilmesi değil,
aynı zamanda bunların akredite kalifiye üçüncü taraflarca tasdik edilmesi de gerekmektedir.
Ancak Sertifikasyon için tüm geçerli gerekliliklerin karşılandığına dair bir yazılı güvence (Sertifika)
gerekir: bunun için sürecin sertifikasyonunda uygulanacak gereklilikleri tanımlayan bir Standardın var
olması gerekir.
Bu nedenlerden ötürü EIFEC, yeni Uluslararası Acil Durum Standartları serisi
EIFEC ES2001.06:HBY'yi geliştirmiştir; bu, kuruluşların Covid-19'la mücadelelerini daha etkin hale
getirmesine ve insanların günlük yaşamlarını daha güvenli ve sağlıklı sürdürmesine yardımcı
olmaktadır.
Bu Seride iki farklı türde Standart bulunmaktadır:
• EIFEC ES2001.06:HBY/HER - SağlıkAcil DurumRisk Uyumluluğu Yönetim Sistemi (HER-CMS),
tüm kuruluşlar tarafından benimsenip uygulanabilir
• EIFEC ES2001.06:HBY/SSP - Sanitizasyon Servis Sağlayıcıları için Uyumluluk Yönetim Sistemleri
(SSP-CMS); sadece profesyonel Sanitizasyon Servis Sağlayıcılarına yöneliktir
Her iki Standardın da Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (MKOBİ'ler) için özel olarak tasarlanan
sadeleştirilmiş versiyonları da mevcuttur. Bunun amacı felsefemizi tam anlamıyla uygulayabilmektir: “Herkes
için uyumluluk”
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ADIMLAR
İşletmeniz
için uygun
çözüme
ulaşın
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HER-CMS
Hedef kitlesi
• Sanitizasyon dahil olmak üzere
COVID-19 sağlık krizinin önlenmesi ve
kontrol altına alınması için bir yönetim
programı uygulaması istenen sektörler,
büyük şirketler ve karmaşık yapılar
(okullar, kamu hizmetleri, alışveriş
merkezleri vb. gibi).
• Kendi tesislerinin bakımını üstlenmesi
ve en azından yeterince "temiz" bir
ortam oluşturmayı garanti etmesi
gereken mikro, küçük ve orta
ölçekli işletmeler.
• Sanitizasyon Servis Sağlayıcıları
• Denetim ve danışmanlık kuruluşları
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İŞİNİZİ GÜVENLE
SÜRDÜRMEYE
DEVAM EDİN
FAALİYETLERİNİZ
AÇISINDAN NEGATİF
SONUÇLARI ÖNLEYİN
VE EN AZA İNDİRGEYİN
MÜŞTERİLERİNİZE
DOĞRU ŞEYLERİ
YAPMAKTA
OLDUĞUNUZA DAİR
GÜVENCE VERİN!
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